
 

 

 

 ZÁPIS   Z  VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA  OBCE 
    
                                                  KONANÉM   DNE  15.října  2001           

__________________________________________________________________ 

Přítomni : pí.Kaprasová, pí.Černá, p.Sokol,p.Ing.Suchý, pí.MUDr.Gutová,p.Černý V,p.Fiala,p.Vondrášek, 

               p.Vild , 

Omluven  : p. Černý M., p. Ing. Tichota - sluţebně  mimo  obec   

____________________________________________________________________________________ 

 

Program :                1) Kontrola  usnesení 

                               2) Zpráva o činnosti  zastupitelstva  obce   

                               3) Směna  obecního pozemku  

                               4) Transformace mikroregionu 

                               5) Zpráva  o hospodaření  za 1.pololetí  2001 

                               6) Změna rozpočtu  v roce 2001 

                               7) Schválení  zástavní smlouvy 

                               8) Informace  o investiční akci - plynofikace,kanalizace a vodovod  

                                   na komunikaci  směr   Medový  Újezd  

                               9) Diskuze 

                              10) Usnesení  a závěr  

 

Navrţený  program  byl schválen  bez připomínek. 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

        9    I    -     I     - 

Do návrhové komise byli zvoleni bez připomínek p. Ing. Suchý a p.Sokol 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         7 I     -     I     2                

Ověřovateli zápisu byli zvoleni bez připomínek p. Vild M.  a  pí. Kaprasová 

      PRO | PROTI | ZDRŢ 

         7  I      -     |    2 

 

1) Kontrola  usnesení  

   Dosud  v řízení  na Katastrálním  úřadu  Rokycany z přijatého  usnesení  ze dne  25.6.2001 zůstávají 

   odprodeje pozemků  p. Burešovi ( odprodej  celé nemovitost p. Ing. Divišovi ) a p. Zb. Opatrnému a  

   provedení  nového státního dohledu  na pozemku  p. Bělohlávka  u hotelu.   

   Odprodej akcií  ČS  v počtu  1500 ks  nebyl  z důvodu  nízké  nabídkové ceny od EPIC  Securities, a.s. 

   realizován. 

 



 

 

 

2)  Zprávy o  činnosti   zastupitelstva  obce  

   

     Od   posledního veřejného zasedání  se  sešlo  ZO celkem  3x a to : 

     dne  30.července  - 33 bodů, 10.září -38 bodů  a 8.října   - 30 bodů  

Kromě  zpráv  z výše uvedených  pracovních porad  byla podána  informace  starostky  obce   o pora-   

dě  na OkÚ Rokycany, kde byl projednáván  plán  opatření  za mimořádných událostí a krizových situací, 

současně  byli  přítomní  seznámeni  s ceníkem  ochranných masek   od Gumáren  Zubří. Ceník  bude 

zveřejněn  i na úřední  desce a kdykoli  k dispozici  na OÚ  Holoubkov.  Ze zákona  dle usnesení vlády 

č.710/97   je obec  povina  postarat se pouze  o děti v předškolských  a školských  zařízeních. 

V minulosti byly stanoveny  kryty  v objektech :  MŚ, ZŚ, dům čp.86 ( zámeček) , závod Kovosvit. 

 

3) Směna obecního  pozemku   

         

    Jedná  se o pozemek v katastrálním  území  Holoubkov,  p. č. 282/12  o výměře 172  m 
2

  ( vedený 

 jako ostatní plocha ) ve vlastnictví  Obce  Holoubkov pod LV č. 10001 a pozemek ve stejném  katastrál- 

 ním  území  č.p. 33/5  o výměře  170 m
2

 ( téţ  vedený  jako  ostatní plocha ) ve vlastnictví manţelů Anny 

 a Antonína  Vildových  z č.p. 172.  Účastníci prohlašují, ţe na převáděných nemovitostech  neváznou 

 ţádné dluhy , na vzniklých nákladech po provedení  vkladu se budou obě strany  podílet  stejným dílem. 

 Uvedená  směna byla  projednána   na pracovní poradě  zastupitelstva  obce  dne 9.4.2001 a ve  stavební 

 komisi  dne 30.7.2001. 

   

     PRO / PROTI / ZDRŢ 

        9    /     -     /    -  

 

4) Transformace  mikroregionu 

     

     Obec   Holoubkov  je jednou  z členských  obcí  mikroregionu „ Horní  Berounka, povodí  Klabavy
“

. 

  V souladu s § 49 zákona o obcích  č. 128/2000 Sb za účelem  společného postupu samosprávy je 

  nutné  členské obce  transformovat na dobrovolný  svazek  obcí „Horní Berounka, povodí Klabavy 
„

   

  včetně schválení zakladatelské  smlouvy  a stanov. 

  

     PRO / PROTI /  ZDRŢ  

       9    /     -      /   - 

 

5) Zpráva  o  hospodaření  za 1.pololetí  2001 

 

    Zprávu přednesla předsedkyně  finančního výboru  pí. Kaprasová, ve finančním výboru  bylo projednáno 

dne 22.8.2001. Předloţená zpráva byla  zastupitelstvem obce schválena . 

     PRO / PROTI  /  ZDRŢ 

       9    /    -        /    -    



 

 

 

 

6) Změna rozpočtu  v roce  2001 

  

  V přímé  návaznosti na skutečnost  čerpání rozpočtu obce  v roce  2001  byl  předloţen návrh na  změnu 

navýšením  příjmů  o 2529 tis. Kč v kapitole  01 a  12 a současně  i  výdajů o částku  2529 tis. Kč 

v kapitolách 08,09, 10  a 11. Navrţená změna  byla schválena. 

      PRO / PROTI /  ZDRŢ 

        9    /    -      /     -    

 

7) Schválení   zástavní  smlouvy 

 

   V  souladu   s  realizací   investvíční  akce „ Rekultivace  skládky  Vydřiduch
“

, na kterou  byla schvále- 

 na zastupitelstvem  obce 14.5.2000 případná  půjčka ze SFŢP krytá  majetkem  obce ( výběrové řízení 

 na akci  bylo  14.5.2001 )  je nutné  v dalším  kole  uzavřít  zástavní  smlouvu č.09770041 - Z na stavbu 

 č.166 ( bytový dům  obce )  umístěném  na pozemku parcely  č. 174.  Zastupitelstvo  schvaluje.   

 

     PRO  / PROTI / ZDRŢ 

       9   /    -      /      -    

 

8) Informace o investiční akci - plynofikace,kanalizace a vodovod  směr Medový  Újezd 

    

   Dle rozhodnutí  zastupitelstva  bude  výše zmíněná investiční  akce  realizována  najednou, to znamená, 

do jednoho výkopu  budou  uloţeny  všechny  sítě .Nejdříve kanalizace, pak  voda, pak plyn za dodrţení 

všech příslušných norem. Stavební  povolení  nabylo  právní  moci, sloučené  práce   zajišťuje  na základě 

provedeného  výběrového  řízení   firma  INVEL  Plzeň. Nakonec bylo po dohodě s JCM LRS Zbiroh zvo- 

leno  variantní  řešení  ( části  úseku ) ve výkopu  mimo  komunikaci  SÚS  Rokycany, čímţ  by mělo  

dojít  k úspoře  finančních  prostředků.     

                                            

9 ) Diskuze  

  

p. Ziegler  -  dotaz  na cyklostezku ( odpověděl  p. Sokol ) 

                    dotaz  co  bude  u Mýta  před  benzinkou    (  zřejmě  pobočka  Carga - celnice )  

                    podal  informaci  o malých fotbalistech 

 pí. Vildová - urgence  značky  pro  chodce  před  Vikomtem  od  Rokycan 

                    zda existuje   vyhláška  na pálení  větví   a lupení 

 p. Šlapák  - dotaz jak  bude vyřízena  smlouva  o výpůjče  hřiště  (  bylo předáno  právníkovi ) 

                    dotaz za Svaz  důchodů, zda se obec  bude podílet  na projektu obnova sadu růţí 

                    v Lidicích  ( Rokycany  údajně  příspěvek  1500,-- Kč), bude řešeno  v zastupitelstvu 

 pí. MUDr. Gutová - v okolí  školy  nesvítí  3 světla  za sebou  (  bude objednána  plošina  na opravu) 

 pí. Kofroňová - kritika nepořádku  u zdravotního  střediska 

 pí. Kunclová - děti  u bytovek  lezou  na světla  a stromy , lámou  větve   



 

 

 

                      odpady  v lese 

                      jaká  cena  nájmu  bude  v DPS, jak  to bude  s občanem , který  nebude  soběstačný 

 pí. Záhrobská -  kdo rozhodl, které  domy  se budou opravovat   ( akce  INZULY) 

                      hřiště  u  vodojemu, chodí tam  různé party, koše na odpadky  vyváţet 

 p. Šlapák -  zbudování  hřiště  pro  ţenskou  házenou   vedle  sběrny  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10) Usnesení a závěr 

     Návrh  na usnesení  přednesl  p. Ing. Suchý . 

 

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí : 

1) Zprávy o činnosti z pracovních porad ze dne  30.července, 10.září a 8.října  2001    

 

Zastupitelstvo obce   schvaluje : 

 

a) směnu obecního pozemku  

  p.č.282/12 o výměře 172 m 
2

 ve vlastnictví  obce za pozemek p.č.33/5 o výměře 170 m 
2

 ve vlastnictví 

  manţelů  Anny  a Antonína  Vildových  čp. 172 ( oba pozemky vedeny  jako ostatní plocha ), návrh 

  smlouvy na směnu pozemku  byl konzultován   s Katastrálním  úřadem Rokycany   

 

b) transformace  mikroregionu 

  zastupitelstvo  obce  Holoubkov, která je  členskou obcí mikroregionu Horní  Berounka, povodí Klabavy 

schvaluje plné  znění textu zakladatelské smlouvy včetně přílohy této smlouvy (stanov DSO-mikroregionu 

Horní Berounka , povodí Klabavy, jako nezbytného kroku pro transformaci stávajícího  zájmového sdruţení 

samospráv obcí mikroregionu  Horní Berounka, povodí Klabavy na svazek obcí dle  zákona č. 128/2000Sb., 

o obcích pod názvem  dobrovolný svazek obcí - mikroregion Horní Berounka, povodí Klabavy.Současně 

zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce  pí. Františku  Černou podepsáním zakladatelské smlouvy 

a stanov v nejvyšším orgánu mikroregionu Horní Berounka , povodí Klabavy  pro  registraci transformace 

u místně příslušného okresního úřadu podle sídla svazku obcí. 

 

c) rozbory  hospodaření  za 1.pololetí   2001 

 

d) změnu  rozpočtu v roce 2001 

navýšením  příjmů  o 2529 tis. Kč v kapitole 01 a12 a současně i výdajů o stejnou  částku 2529 tis. Kč 

v kapitolách 08, 09, 10 a 11 

 

e) zástavní  smlouvu č. 09770041 - Z 

na stavbu č.p. 166 ( bytový dům obce ) na pozemku č. 174  v souvislosti  s   realizací  investiční  akce  

„Rekultivace skládky  Vydřiduch
“

  

 

 

 

              Závěrem  veřejného zasedání  poděkovala  starostka  spoluobčanům  za  účast 

 

 

                                                               Ověřovatelé zápisu : p. Vild Mirosl...................................................... 

Zapsala :  Černá  Františka                                                      p.  Kaprasová.................................................... 


